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CME: 
Nova rotina de entrega de materiais utilizados em pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 

Visando o controle da pandemia em nosso hospital, seguem novas rotinas: 

Os materiais do CME utilizados em pacientes suspeitos ou confirmados para COVID-19  devem ser 
encaminhados ao CME imediatamente após o uso (independente do horário) 

Cuidados para realização do transporte:
Após a utilização dos materiais reprocessados, acondiciona-los em saco plástico dentro das caixas
plásticas (container) fechado e identificado como “COVID-19” na embalagem.
1) Realizar limpeza externa do container com LabSeptic antes do transporte;
2) Encaminhar para a Central de Material e Esterilização;
3) Ao retornar para a unidade, após a retirada do material do container, realizar limpeza interna e
externa com LabSeptic. Em casos de sujidades visíveis, realizar limpeza prévia com água e sabão.

IMPORTANTE: Os materiais utilizados nos demais pacientes devem seguir fluxo normal de entrega
junto ao CME, conforme horário já estabelecido.

Utilização do carrinho de emergência para casos suspeitos ou confirmados de COVID-19:

Como proceder?

• Um técnico ou enfermeiro paramentado entrará com o carrinho no quarto e somente ele será
responsável em manusear o carrinho (preparar as medicações e soluções), sem ter contato com o
paciente. O carrinho deverá ficar o mais distante possível do paciente e nenhum outro membro da
equipe de atendimento deverá tocá-lo;

• Em caso de necessidade do uso do desfibrilador, o mesmo deverá ser retirado do carrinho e
colocado mais próximo ao paciente;

• Na emergência, UI e UTI: No kit de intubação foi adicionado uma pinça para clampear a cânula
após a intubação na intenção de evitar a dispersão de aerossóis no ambiente;

• Ao término do atendimento, o responsável pela manipulação do carrinho, deve retirá-lo do quarto
do quarto/box, retirar as luvas e avental, higienizar as mãos e calçar novas luvas e novo avental,
desprezar o lixo dos materiais utilizados e higienizar toda a parte externa do carrinho com
LabSeptic.

O carrinho de emergência deve ser 
mantido dentro quarto/box longe do paciente. 
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